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Rynek uprawnień do Emisji

 Przedmiotem obrotu są Uprawnienie do emisji, które są ważne w okresie
rozliczeniowym, na który zostały przydzielone

 Okres Rozliczeniowy – okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku, oraz każdy następujący po nim ośmioletni okres
 Uprawnienia do emisji znajdujące się na rachunku w Rejestrze Unii,
niewykorzystane w danym Okresie Rozliczeniowym są zastępowane równoważną
liczbą Uprawnień do emisji ważnych w kolejnym Okresie Rozliczeniowym

 Od 1 stycznia do 30 kwietnia pierwszego roku danego Okresu Rozliczeniowego
notowane są dwa instrumenty: z datą ostatniego roku poprzedniego Okresu
Rozliczeniowego i z datą ostatniego roku bieżącego Okresu Rozliczeniowego.
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Główne zmiany w organizacji notowań na RUE

 Notowania na Rynku Uprawnień do emisji będą odbywać się wyłącznie w systemie
notowań ciągłych, przy wykorzystaniu systemu informatycznego giełdy.

 Brak możliwości zawierania transakcji pozasesyjnych

 Notowania odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w godzinach 11:00 – 14:00.

 Zmiany w organizacji notowań na RUE wchodzą w życie z dn. 12.04.2016
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Zmiana harmonogramu notowań na RUE

od 11:00 do 14:00

Faza notowań w systemie notowań
ciągłych
Przyjmowanie zleceń, zlecenia można usuwać i
modyfikować.
Zlecenia są sprawdzane ze względu na stan
zabezpieczeń i stan posiadanych Uprawnień do
emisji.

Do 15:00
Opublikowanie wyników
notowań na publicznej stronie
internetowej
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Specyfikacja instrumentu
Kod
Przedmiot obrotu
Nominał
Kurs
Cena minimalna
Cena maksymalna
Wartość
Termin notowania

CO2-RRRR - gdzie RRRR oznacza ostatni rok Okresu Rozliczeniowego
Uprawnienia do emisji ogólnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 Rozporządzenia
ustanawiającego rejestr Unii ważne w danym Okresie Rozliczeniowym
1 Uprawnienie do emisji odpowiada jednej tonie (1Mg) dwutlenku węgla (CO 2)
Wyrażony jako 1 PLN/tonę z dokładnością do 1 grosza

0,01 PLN
400 PLN
Iloczyn Kursu i Nominału
Od 1 stycznia pierwszego roku danego Okresu Rozliczeniowego do 30
kwietnia pierwszego roku kolejnego Okresu Rozliczeniowego

Jednostka notowania 1 tona (Mg)
Sposób rozliczenia

Zmiana stanu posiadania Uprawnień do emisji na koncie ewidencyjnym w
Rejestrze Unii.
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Dziękuję za uwagę
Kontakt
E-mail: sylwester.bialo@tge.pl
Telefon:(22) 341 99 07
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